VI.

\

Egy modern teizmus és bizonyos nehézségek
a vallás gyakorlásában.
,

•

l.

MérhetetlenUI nehéz a valtás gyakorlatát a modern valtásbölcselethez alkatmazni. A keret, amelyröt a világegyetem új koncepciója gondoskodik, kolosszális az emberi értelem minden felfogó képességén lúl. Tényleges és hihetetlen kitágulása miltió
fény-évek érleimében ismeretes. A megismeri legszélsöbb határig
megérthetö az inteltigencia manifesztációja, egy kozmikus gondotkozó igazgatása. De ez a megismert kiterjedés reánk nehezedő.
Ezt etlensulyozni keltett a lehetöségek szerint azáltal, hogya képzeletet egy más irányba, a végtelen kicsiny felé tereijUk és a törekvés által, hogy a legmesszebbmenöleg elképzeljUk az atomanalizisbe tartozó implikációkal. Meg kelt próbálnunk méltányolni
a Kozmikus-gondolkozó tényleges jelenlétének a fontosságát még
a mi agysejt jeink és szivveréseink alom-strukturájának az igazgatásában is. RendkivUl nehéz, hogya Kozmikus-gondolkozó távoliságának érzé se ne uraljon bennUnket, mégis meg kelt próbátnunk
legmesszebbmenöleg a távoliságot másodrendüvé tenni a permanenciával szemben. A gondolalol áltandóan ismételnUnk kelt, hogy
az Univerzum-Iétek nem olyan távoli az emberi lélektöl, hogy ne
érdekelné az, sem hogy (tényt eg) ne érdekelhetne, hogy kapcsolatot vegyünk fel vele.
Továbbá minden tehetö valóságot meg kelt adnunk a nagy
Lélek lelkihasontóságának. Amikor képzetetunket szárnyakra bocsátjuk, hogyelképzeljUk a Legmagasabb Eszményiség erkötcSl és
telki kiválóságál, a legtöbbet kelt tennUnk, annak megvalósítására,
ho~y képzeletünk nem eltávozik, hanem ténytegesen a· lelé hatad,
aml való, éltetö, lel ki és eszményi mindenen felül, amit elképzelOl
tudunk, de beleesik a mi közvetlen lelki élményUnkbe. A végtele~
eszményi jelenl ét nem távoli hanem intim jelenlét, oU van a ml

legbensöbb gondolatunkban 'és legmétyebb érzéseinkben.
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Felállítani önmagunknak erős meggyözödéseket annyira tisz-

tán és egyszerűe", mennyire csa k lehet, egy segItség és mégis
hosszú időn át a világ nehézségeke! fog találni ezek gyakorlásAban. Egy modern teisla tudj~. hogy mily nehéz egy modern Istenfogalom gyakorlatba való. átvitele, ,noha a . vallás olyasvalami, amit
gyakorolni kell. A teológia egy sZlsztémahkus elrendezése emberi

gondolatainknak Istenről. Egy modern teológia, tehAt, nélkUlözhefeUen egy modern vallás számára, de a vallás szakadatlan gyakorlata annak, amit hiszUnk s az ily gyakorlat még a legvilágosabb hittel is

nehél, amikor a hit annyira eltávolodott a hagyo-

mányos felfogástól.
Például, "Szeresd a te Uradat, Istenedet l" Hogyan tudjuk
megtenni ? Hogyan lehetséges a karunk felfogása szerinti Istent
szeret ni? Még mindég érezzUk a diadalma s egyszerüségét a két
nagy lelki principiumnak, melyekre Jézus legfőbb hangsulyát helyezte. "Szeresd a te Uradat. Istenedet és szeresd felebarátodat,
mint tenmagadat." Valóban azonban a régi egystelfiség oda lelt.
Hogyan szerethetünk egy végtelen lényt? Még a puszta gondolala
is fantaszlikusnak látszik.
Láthatjuk, hogyamulIban az ilyen szerelet nem járt nehézségekkel. Az ókori Izrael vallá,ában a szere(et nem jelentette a
sziv vonzalmát ; lojalilást jelentell.• Ne legyenek te néked én elő t
tem idegen Isteneid," az elsO a tiz parancsolat közül. Az igazság
al, hogy az ókori világ Istenei nem vallak szerető Istenek. Csak
Izrael késObbi és nagyobb lelki géniuszainál mutalkozik a sziv
visszhangjának némi jele. Azonfelül, amíg Isten nagy voll a fel ...
foghatóság lehetőségein túl, (e gondolat nagyszerfien van kifejtve
a Jób könyvében), ez a nagyság nem annyira a lényének, mint
hatalmának és bölcsességének kiterjedése voll. Isten maga el()'
terjedelmesebb ember voll egy sajátosan speciális lakó hellyel. Ez
volt az Istenről való felfogás Jézus idejében. Jézus azonban ' az O
mély lelki meglátásával Istent úgy fogta fel, mint a minden földi
ember·~yermek Atyját. A nagy parancsolatokat a szfv visszhangjával frissítette fel. A János Levelének szerzője egy nagy lelki
meglátás másik embere volt. "Az Isten szeretet és aki szeret, Istenben marad és Isten őbenne." Csak az az ember szeretheti Istent,
aki szereti embertársait. s az író lsten tényleges szeretetét értette ezen.
James tanár "A vallásos tapasztalat kiJlönféleségei« dmG
könyvében a misztikus lsten· szeretet számos és nagyon é,dekes
példáit hozza fel. Még ma is az emberek egy nagy tömege Istent
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egy terjedelmesebb embernek gondolja. Úgy gondolom hogy M
Arnold voll, aki kijelentette, hogy az ő korában az Istenről val6
felfogás az állag angol ember értelme szerint, egy hatalmas angol

egyházi férfiu, lehér köppenyben. A hagyományos gondoJkozás
szempontjából Islen nem volt olyan távol, hogy öt el ne lehetett

volna érni egy szerető lélekkel. Az lsten szeretete vallásos köte.

lességnek fogadtatott ej és az emberek hitték, hogy vallásos gyakorlataikban betöltölték azt. A szó nemesebb értetmében sok nagy
léleknek sikerOlt ez. Azok részére azonban , akiknek gondolatait a

tudomány modern reveJációi befolyásották és alakították, eJődeink
Istene, úgy látszik, elveszett a puszta mérhetetrenségben.
Két általános tévedés nOvelte a nehézségeket. Természetszerűleg kísértésbe esUnk, hogy eltulozzuk . a puszta nagyság fontosságát s hasonlóképpen, hogyelveszítsUk a lélek Istenét a végtelen
erö koncepciójában. Ismételten emlékeztetnUnk kell magunkat arra,
hogyakOrvonal kíterjedése nem jelent speciális nehézséget,
kUlOnOsen, ha a végtelen immanenciájának a gondolatához ragaszkodunk. Továbbá a végtelen személyiséget nem nehezebb felfogni,
mint a végtelen eröl. Álland6~n szem elött kell tartanunk, hogy a
végtelen személyiséggel nem mint egy valahová helyezett terjedelmesebb ember· isten formájával és kOrvonalával kell, hogy dolgunk
legyen, hanem, mint az intelligencia és erk ölcsi akarat

kozmikus

attributumaival, a létezés legmagasabb eszményének lelkiségével
és ennek a lelkiségnek az immanenciájával. Állandóan szem elOtt
kell tartanunk, hogy mi erkölcsi és lelki lények vagyunk, egy
erkölcsi és lelki rendben, hogy ebben a végtelen lelkiségben élUnk,
mozgunk és létezUnk. Szem elölt tarlani az ilyen koncepciókat
annyi, mint vallásunknak a modern nézOponIhoz való alkalmazko:
dását végrehajtani. Mégis segitenek-e bennUnkel ezek .a ml
Urunkat IstenUnket szeretni?"
•
II.

A vallás a tapasztalat tárgya kell, hogy legyen és a tapa~z
talat néha megvilágosítja gondolatunkat. TegyUk ret egy percIg,
ho~y egy gyermek szempontjábót gondolkozunk. Egy gyermek egyszer felcsodálkozván az esti tiszta csillagos égrt, mondta : .. Mama,

én tudom, hogy mi teszi azt otyanná. Az lsten fölébe kerOI s átragyog rajta A tényeges gondolat itt megtámadhatlan. Idézd let

'
0
ezt a gondolatot, amikor csendben lehetsz s alkalmaZni ludod éle·
89

led éltető tapasztalataira és a világéra s lásd meg, hogyan mű 

ködik.

Mind gyermekek vagyunk a Végtelennel szemben. Mértékeink
kiterjednek, amint fe~növ(jnk s ha~onI6an a, világ mértékei is,
amint az felnő. MégiS, ha v~la~elYlkünk az mtellektuális gőg lázába esik, amint a mértékei klszél,es~U1nek, nagyon szükséges,
hogyemlékeztessék, hogy Ő még mindig egy gyermek. Sir I. Newton bevallása szerint, úgy érezte magát, _ mint egy gy.ermek, ki

kagyló teknöket gyűjtöget egy véglelen tengerparton. Igy, tehát,
mint gyermekek, induljunk el a gyermek meglátAsával : "Az lsten

fOIébe kerOI s átragyog rajta".
Valaki szerint, "A szeretet a hasonló lelkek

közösségében

áU'. Próbáljuk meg közelférközni a sugallat hoz, amely a hasonló
. lelkek egyesülésében van, kiket a hasonlóság érzete vonz egymáshoz. Emberi viszonyainkban vonzódunk a szeretet tárgyához, a

látható tárgyhoz, amely szeretetre méUó; milyenek az apák, anyák,
testvérek és növérek, barátok, feleségek, férjek és gyermekek. látjuk őket és szeret jOk. A vaUásunkban vonzódást érezünk a láthatatlan eszmény, annak hasonlósága s szeretetreméltó eszménye
iránt úgy, amint mi azt értelmünkkel elképzeltük. Mégis mennyire
különbözö ez, mondjuk önkéntelenül azon (visszahatástól), amelyet
mi, mint emberi lények egyik a másikára gyakorolunk. Természetesen külömbOző, de nem oly teljesen hasonlótlan, aminl mi azt
gondolhatjuk.
Az igazság az, hogy az emberi viszúnylatainkban a szeretet

tárgya (az akit szeretünk) ténylegesen nem látható. Csak annyira
ismerős . mint amennyire a külsö életben megnyilatkozik. Mi a lát·
ha ta tlan személyt szeretjük, amint az kifejezésre jut a szeretelreméllóságban. Valóságban a benyomásokat szeretjük, amelyeket a
láthatatlan személy gyakorol reánk. A vaUásunkban úgyszintén a
láthatatlan felé vonzódunk a benyomások szerint, amelyeket az
gyakorol reánk. Megfélemlittetonk és fölemeltetünk a természet
csodái által; Érezzük, hogy lsten amögött van, amit a természetnek nevezünk s kereszlOl ragyog rajta. Aztán, amint jeleztük, az
emberi természetben benne van a láthatatlan egy magasabb kifejezé~e. Az Isten az emberi természet mögött van és keresztol ragyog
rajta, Jézus mögött, a világ szentjei és martirjai mögöU és ,azok
~ögött az emberek mögött, akiket mi magunk szeretunk. MlOde",ken keresztül ragyog, mert a lényege mindeniknek a Valóságból
fejlett ki. Bármi legyen a szeretetnek, igazságnak, jóságnak és

szépségnek lényege, az isteui lényegMI való. Az isteni
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életből

van

I

az erkölcsi rendben . BármfbOI van a gyOJölet, a hamisság, rossz

és csunyaság, diszharmóniában van az erkölcsi renddel és az lsten
á/ragyog az erkölcsi rendet ál hágó bennUk foglalt buntetésekben.
Bármi legyen az istenietlen, egyenlő a ki nem fejlődött személyiséggel. Bármi legyen az isteni, az a kifejl~dötl személyeké, akik
belefejlödtek mindabba, ami szép. jó, igaz és szeretet. Es minden
tapasztalatunkban azzal, ami szép, szeretö, igaz és jó, vonzódást

érzünk a Legfelsöbb iránt. amely. úgy érezzük, hogy keresztül
ragyog az ilyen tapaszlalalokon. Tudósok és filozófusok az igazság keresésében, átlag emberek, nök és gyermekek a vonzalom,

szolgálat és kötelesség minden viszonyában birják a visszahatásnak egy parányát a Láthat~tlan iránt. A Láthatatlan koncepcióját
e tapaszlalalok alakitják és az ilyen koncepciókban van valami a
.hasonló lelkek kOzOsségébOI", a mélység a mélységet visszhangozza. Ne gondoljunk tehát a Láthatatlan nagyságára. hanem a Láthatatlan jetlemvonására. Egészen lelfogható az emberi lélekre nézve,
indil~st érezni egy mély emócionális visszahatás által .Szeretlek
oh Uram, erősségem I S minden dolgot és minden személyt, amely
manilesztálja lelkedet."
Itt van a lelki diszcipliának egy pontja. Semmit sem tudunk
szeretni emberi vagy isteni parancsra. Gyakorolnunk kell

és a

gyakorlal eredményre vezeJ. jézus'1lzeretett és ismeri, - mert több
út van az igazsághoz. Nagy hibát követtek el e modern világban
azon fellevésben, hogy az érlelem az egyetlen út az igazsághoz.
MegismerhefUnk mindent, amit tudunk az értelemmel, de azután be
kell kapcsolnunk a szívet is. Az ókori próféta mondolta: "Keresni

fogtok és meglaláltok engem, amikor teljes szívvel kerestek". Istent
a szIvben kell keresnünk és ezt a keresést tovább kell vinnünk
mindennapi életün~ben. Az apóstol imigyen kiáltolt lel: .Az, aki
nem szereti testvérét, aki lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem

lát". Az ellenkezője még kézzelfoghatóbb. Az, aki testvérét szereti,
val6szlnúbb, hogy az Istent is szereti. Az emberek néha megáll.
nak az érlelem használatánál. Belemerülnek az ön- keresésbe és
nem mennek tovább. A szeretet a kulcs, amelyik felnyitja a mély·

ségeket, a végesét és a Végtelenét. Goethe mond otta: .Semmi!
sem tudunk megtanulni, csak amit szeretünk"', s így ami lelkünk
megáll és habozik a Végtelen előlt, mert életünkben szetetetunk
mindig gyönge.
Valaki, aki szeretö életet él, könnyebben képes arra, hogya
láthatatlan ideálját, azaz a szerető ideált megteremtse. Jézus látott
egy ilyen ideált. Az egyház beszélt róla, de ritkán értette azl, amit
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mondott. A szeretö élet természetesen emelkedik fel ehhez az
ideálhoz. És az egy menedékhely, egy erösség lesz gyöngeségünk
és kétségünk pillanataiban.
Nem tudjuk elég világosan megérteni s megértetni, hogy egy ilyen
eszmény a diszciplína, a fejlődés, nevelés és lelki-meglátás Ugye.
Az emberek borzasztóan kUlömböznek temperamentum ban és ere~
deli lelki adottságban. Továbbá mi mindannyian birjuk a véges

lények félszeit és kélségeit a véglelenségek jelenlétében. Most szó·
. rakozással, majd az élet gondjaival vagyunk elfoglalva, Sok ember
sohasem gondol arra, hogy bármiféle rendszeresség által befolyá~
soltassa magát, amely lelki tertr.észetét aktivitásra sarkalja. Kevesen vannak, akik lelki természetük mélységeibe mélyebbre eveznek, vagy a világ nagy problémáiban messzibbre merészkednek.
Az emberiség nagy lelkei azonban bátorítnak bennünket és a mi

saját közösségünk és meggyöződésünk kimagasló pillanatai a hasonló Lélekkel olykor· olykor a lelki bizalom és az egyesillés reális
érzésé,nek erös alapjait rakhat ja le .
•

lll.
Egy modern teista felfogása megkiván ja, hogy az lsten gondolala által nyert inspirációk szUkségképpen ne vesszenek el ránk
nézve, azért, mert a Végtelenség hatása annyira reánk nehezedö.
Tovább menöleg meg kell próbálnunk felismerni, hogya nagyság
nem fellilmulhatatlan nehézség a hasonló lelkek egyesillésében.
VIsszahaiván az eszményiségekre, amelyeket a világ lelkiségének
legnemesebb és legmagasabb kifejezései teremtettek, megközelíthetlük a Lathatatlant, mint a nagy Lelket, a lelkünkben és lelkünkön kivül egyaránt. E Végtelennel szemben egy tiszla vonzódást érezhetunk, mély megérzéssel, melyet nevezhetunk bárminek,
az Igazság és bizalom, a reménység és biztonság, a hála mély
érzésének. Mindez hasonló a szeretethez.

Ha még mindig habozunk egy ilyen mély érzést a szeretet
értelmében meghatározni, ha gondolatainknak és érzelmemknek

határozatlansága túl nagy akadályt gördít elénk, két dolgot mondanék. Első sorban, ne próbáljuk megkisérelni a lehetetlent, hanem
gondolkozzunk és érezzünk s folytassuk ezt nap-nap után. a. Ié·
te~és legmagasabb Ideáljával szemben; és próbálju~ ~eg az Ide·
áhzálásában valahová eljutni a viszonylagosság lelki Jelentöségé·
nek a méltánylása tekintetében. A Láthatatlannal minden ponton
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szembe lalálkozunk és mindig szembe fogunk találkozni. Nem
vonul halunk vissza és nem gondolhatunk valami másra Egyszer

megköveteli, hogy szembe álljunk vele. Próbáljuk meg találkozni
vele olyan páral/anul

őszinte

gondolatokkal, amilyenekkel csak

te~

heljük. És emlékezzünk: gyakorlal nélkUl nincs eredmény.
Másodsorban szeretném, ha szem elOlt tartanók Ch. Summer
vallomását. Ö egyszer valami olyasmit mondott, hogy amíg nem
tudta megérteni, hogyan lehetséges megvalósftani az elsO paran-

csolatot, addig egész életén át engedelmeskedni probál! a másodiknak i hogy szeresse felebarát jál, mint önmagát.

.

Hogyan tudjuk a végtelent szeretni? Talán nem is tudjuk.
Talán nem tudjuk, hogyan lehetséges mondanunk : .Szeretlek oh
Úram, erOsségem. " Mégis szerethetjük a szavakat, a cselekedeteket, az életet, amelyek visszatükrözik azt, amit mi isteninek nevezünk , Ez az érlelemnek egy oly magatartása, mely, érzem, ki

kell, hogy elégi tse Isteni magát, aki ebben az érlelemben nem a
megel óz ő id ő k féltékeny Istene.
A második parancsolatot meg tudjuk tartani őszinteséggel
és tisztasággai. Szerelni tudjuk a jót, szolgálni tudunk másokat,
lelkesedni ludunk, hogy segits ünk, oda tudjuk adni magunkat az
az igazságnak és kölelességnek. Élni tudunk a világ legmagasabb
jóiéiééri és lelki élelünk legnemesebb meggazdagodásért. Ily odaadás körül összponloslthatjuk lelkesedéseinket és ha azok nem
lejezik ki eléggé önmagunka.1 azon odaadás értelmében, mely
. kereszlül ragyog rajtuk" ; a szükséges dolgot, legalább részben
elértük. Az ily dolgokat szeretve, önmagunkat adjuk nekik és
és érettük. S idOvei rájöhetünk arra, ho~y egy rokonszenves odaadást érezzünk a legfelsObb Lénnyel szemben, amely rajtuk keresztül ragyog.

IV.

Egy második nehézség, a napjainki vallásos meggyőződés '
~ya korl atával, az inlim Jelenvalósággal szemben flonnálló belsO
kapcsolatok formájéval és értelmével van. Jézus azt mondta :
.. SzUntelenUl imádkoznotok kellene-, De hogyan tudunk ? Hogyan
tudunk egy Univerzum·gondolkozóhoz imádkozni és milyen eredményt várhatunk az imádkozástól? Ez ujra egy nehézség, meJy a
mOder,n va~IAs gyakorlatához hozzátartozik. Ezt nem tUdjuk legyöznl az ImAdkozás céljAnak és módszerének radikális megvál.
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foztatása nélkUl. Vallásunk al apjai értelmileg Osszhangzóak kell,

hogy legyenek a világegyetem modern koncepci6ival es az ilyen
alapokon hogyan tud a lélek felemelkedni az imádságban? Változás a gyakorlatban nem könny ű. küiönOsen ha a vállozás a

gyakorlatot magát veszéllyel fenyegeti.

Az a vallásos hitünk velejárója, hogy szembe találkozunk a
nagy misztériumok kal, amelyek m"inden oldalról körülvesznek

bennilnkel és

időnként

becipelik árnyékukat a mi belsO élelilnkbe.

Minden bátor Ideálizmusunkkal, amely felett rendelkezünk, meg-

próbáljuk áltörni azokat az árnyékokat. Valószfnilleg fájó aggodalmat kell elszenvednünk, valahányszor reánk nehezed nek, hogy
néhány elem, amely vallásos hililnk körébe kerüli újramagyarázásra, vagy talán leljes lemondásra kötel.z. Néha úgy tűnik fel.
mintha bármelyik esetben a hitnek magának kellene elvesznie.
Ez a tapasztalat egyaránt nehéz úgy a liberális, mint a konzervaliv felfogás számára. Valóban jó néhány liberális érezte a
tapasztalatai, mikor még konzervativ volt sieendO liberálisnak
találta magát. Először úgy Wnt fel, minlha a legdrágább dolgokal
veszilelte volna eJ. A tapasztalat a változás sulyos terhével fenyegette meg. Mégis a legtöbb esetben, merem állitani, hogy amikor
a változás megtörténi, úgy érezte, hogya szive valóban hit és bizalom egy tágasabb szobájába került. Semmi lényeges nem
Vi szett el.
Amikor a liberális érzi, hogy egy másik változás szükséges,
az újra nehéz és lehangoló. Aggodalomrnal ált szembe véie. Mégis
valószinilIeg emlékszik, hogya változás szükségszerűen nem fatális, minthogy az az élelben és a dolgok természetében egy állandó elem, s bár annak implikációi újra veszteséget tartaJmazni

látszanának, a veszteséget el kell fogadni abban a hitben, hogy
,dllvel több haszon, mint veszteség származik belőle. Ha egy má·
Sik .felfedezés jött létre az igazságról, azl el kell fogadni, mert az
az Igazság. A veszteség mindig a másik oldal on volt, azoknál, akik

láttak, de akik . engedetlenek voltak az égi látomással szemben.·
Ez valami, amit a liberális megpróbál észben tartani.
. Val ami ilyen bevezetés az imádkozás tárgyába még a liberálisok részére is szUkséges mert a régi imádkozások kOzül sok,
amelyik ismerős volt számu'kra többé nem használható. Az ler~észetes a liberálisok nak, hogy elsők legyenek, kik rájönnek a
változás szUkségességére ; s ök az el sők, kik vis szahainak a világegye t~mröl, .alkotott modern nézöpontra s megpr6bálnak alkalmazkodOl az UI éghez és az új fOld höz. Egy ilyen alkalmazkodás pél-
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dául az imádkozás néhány lipusának ahalározoll ellünlelésél parancsolta egy modern teisla vallásos tapasztalalából. Ó érzi azonba n hogy' oly helyzetben van, melyben az imádkozás szokását
megőrzi. így fejezem ki magam, mert azt sejtem, hogy e szokás
jó néhá ny embernek, akár liberális. akár konzervativ, teljesen oda-

lett vallá sos tapasztalatából. Lehet. hogy

alkalomszerűen

feleJeve-

n(llt a nyilvános istentisztelet formális kifejezéseiben, vagy újra
va lamilyen nagy krizisben, am ikor a megel őz ő évek szokása az

elfeledell mélységekbOI váratlanullelbuggyan egy emberi kiállbban az Isten szivéhez. De sok embernél az imádkozás szokása

oda leli. Szükséges· e az ilyen veszleség ?
A humanista eliminálla az imádkozásI. Közülük még azok
is. akik filozóliájukban elismerik az ideálizmus valamely árnyalalát, érzik, hogya Világ-lélek oly lávoli az emberi tapaszlalattól,
hogy az nem érdekli s halással sincs reá. Azok, akik filozófiájukban mehanisztikusok és a világegyelemel, mint egy személyteten
eröt logják lel, természelesen semmi további használ nem lálják az
imádkozásnak. Kövelkezésképpen a humanislák, egésl ben véve,
úgy lekinlik, hogya világegyelern közömbös az emberiségre, tehál
elim inállák az imádkozás szokásál. Bevezetiék azonban az aspiráció szokásál, egy gyakorlatol, amely lelkileg és szellemileg, más
szóval lélektanilag mérheletJen éri ékkel bir. A lapasztalat azonban
az emberi célhoz van kötve; semmi sincs benne a másik célból.
Ebből az következnék, hogy nincsen semmi, ami szentesíti, vagy
megerősi ti aspirációikat valami Lelki valóságban. Nincs semmi,
ami jelezne valami kozmikus ligyelmet az ember belső életét
iIIeiOen.
MásfelOl, a modern leista aspirációjában van egy érzés, hogy
va n valami a másik célnál. Nem is valami, hanem valaki. Ez onnan va n, mert oka van hinni, hogya megérthető világegyelern egy
IOlelligenciának a kinyilatkoztalása, egy kozmikus InleJligenciájé,
"Jóval felsöbbrendO, mint a mienk", de mégis intelligencia, egyete~ legesen igazgatván az érthetö, az az, egyetemlegesen immanens,
unIVerzumoi a leglávalabb esO napoktól a legközelebb esO agyseJtJetnk atomjaiig ; s tovább, hogy a kozmikus intelligencia egy
erkö!:si intelligencia , mint ilyen kinyilakoztatva belső életU~k erk öl~s l és lelki természetében is immanens, igazgatván a lelkI lény
lelkI törvényeit, amelyek jelzik, hogy van egy lelki természet, meJy
törvényeknek nevezett útak szerint igazodik.
Az nem lényeges, hogy a belsO Jeleniéi érzése miképen keletkezett az emberi tapasztalatban. Természetesen jOtt. A legtöbb
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em ber birja, Azok, akik nem bírják, jó lenne ha kultivál nák, mert
ezt igazolják és megerősítik a '.'"agY,arázatok" amelyeket a modern
teista indokolln alf lát úgy venn i, mmt a mtndent körül v e vő és
mindent áth ató Valóság magyarázatait. Ezekből a teisla al apelvek-

bOI vonja le O kövelkeztetéseit az imádkozás jellenlOségét iIIetOen.
V.
Egy modern teista régóta szembe nézett az imádkozás nehézségével a törvény és rend világegyetemében és rájött arra, hogy
többé nincs értelme az imádkozásnak, amely feltételezi a lehetOségét valamely beleavatkozásnak abba a rendbe.
A varázslás kiküszOböltelett az imádkozásból. Az imádság
többé nem eszköz, hogy nyomást gyakoroljunk Istenre, hogy azt
tegye, amit máskülönben nem volna hajlandó meglenni. A modern
érlelem többé nem kép ~s megtürni a régi tipusú imát, nem csupán azért, mert nincs semmi érléke a világegyetem modern koncepciÓjában, hanem, mert az lsten erkölcsi jellemének annyira
gyerekes koncepció it hordja magában.
A modern teista alárendelve érzi magát egy fizikai létezés
lörvényeinek, melyeknek engedelmeskednie kell s amelyek jelzik,
hogya dolgQknak fizikai természetük van, amivel összhangban
kell lenn ie. O alárendelve érzi magát egy lelki létezés tOrvényeinek is, amelyeknek hasonlóképpen engedelmeskednie kell és
amelyekkel harmoniában kell lennie. A legtágabb értetemben,
m!nden szükségérzet egy imádság. de a fizikai szükségletekért a
telsta nem imádkozik, hanem dotgozik. Engedelmeskedik fizikai
ter~észete törvényeinek. Az engedelmességben összhangba kerül
a flzlkaJ természettel és annak erői érelle dolgoznak s ö velük
dolgozik. A lelki szükségleteiért szintén dolgozni kezd, azokat végezvén, amelyeket a letki lélezés lörvényei mutatnak, engedet mességében megteremtvén a dolgo k lelki természetévet egy otY összhangot! melyben az ö erkölcs i és lelki természete kiterjed,

meg-

erOsödlk, nagyobb és nemese bb lesz. Lelki kivánságai közül néhányért azonban "mond imát". A z ima direkt útja az ö belső
élele és a lelki valóság közölt megteremtendO összhangnak, bizonyos határozott ered mények elérésének .

. A modern teistának az imádság a vágyódás egy hangutala.
lm~d ság ezen koncepc iójában egyezik a humanistával. Ha

Az
valaha Im ádsága más egyéb nek Játszik, azért
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van, mert a nyelv

szegény kifejezni az imádkozás transzcendens élményét 8Z emberi
lélek ,ágyál fölfelé és kifelé. A vallás egy művészet. Csak a legmaga sabb szimbolumok !udják kifejezésre juttatni a mély érzelmeket, gondolatokat, az Imádkozó hangulat szükségeit s ennélfogva a költészet nyelve szabadon használható.
A humanista számára, ismétlem, nincs semmi más cél csak
az emberi ; a másik oldalon semmi sincs. De a teistának ait van
a kozmikus cél, az isteni cél. Természetes következtetésnek látszik abból, amit jelezHink a kozmikus Intelligencia immanenciájávai kapcsol atosan, a kozmikus Jelenvalóság elgondolhatatlan kö-

zelsége, igazgalván a mi belsö lényUnk lörvényeit úgy, hogy mi
ténylegesen képesek vagyunk gondolkozni, vágyódn i és . Ielkeinket
felemelni".

A kozmikus erkölcsi Intelligencia immanenciájának ily fogalmából leheletlen nem kövelkeztelnem az intetligencia ludatos"ágára
az értelemben végbemenö dolgokkal kapcsolatosan. Noha nincs
hang, amely kijelentse e tudatosságot, a következtetés, hogy ott
van, észsze rű, mint ilyen egy határozott ismerletö jele lesz a valóságnak az imában s ok az imádkozásra. A kövelkezletés az, hogy
va laki van a másik oldalon. Az imádság, tehát nemcsak egy vágyódás lesz, hanem egyesUlés az emberi és kozmikus Intelligencia
között. Emberileg kialakul az érzékeny receptivilás hangulala s e
hangulat mutalja az i mádság belsO eredményeit. Az imádkozásból
folyó ilyen belső és nem kUlső eredmények, amelyeket a modern
teista hangs ulyol.
VI.

Dr. Savage mondta egyszer, hogyha egy növényUnk
amely nek több világosságra volna szUksége, a sölétségböl
lágra vinnök. Az imája leleletre találna. Nem váttoztalnók
napot, de megváltoztatnók ann ak a naphoz való viszonyát.

lenne,
napvImeg a
Egye-

nes érintkezésbe hoznók az energia forrásával és az ujra éledne.

BelsO életU nk magasztos felemelkedésében nem

váJJo~tatjuk

meg

az, ese mények irányát a világegyetemben, vagy ntm viszünk valamIt ,k ül sőleg keresztül , ami máskülönben nem történt v~lna meg.
A pillanat terhe és zürzavarából kibonlakozva egyenes érintkezésbe

jutu nk a kozmikus Jelenvalósággal. Ujra éledUnk. Megújulunk. az
IgaZI lélekben. Valami történik, nem tudjuk hogyan, de egy uJraigazodás va n bennünk. Erősebbnek érezzUk magunkat, nagyobb
7
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segélyforrásokra eszméiUnk reá, a lelki e!1ergia szaporodására, egy
új bátorságra és bizalomra, a lélek békéjére és az uralkodni tudás
érzetére. Ezek az eredmények. Határozott eredmények. Nem jöhetnek a semmibő!. Valahogyan számot kell adni róluk. Az imádság
számot ad róluk még akkor is, ha nem magyarázza meg azokat.
Az imádság volt az ok: Összhangba hozt<l: az emberi lelket a kozmikus Lelkiséggel. Az Imádság volt a nyitott csatorna, amelyen

keresztal, hogy úgy mondjuk, az

er~dmények

jöttek. Semmit sem

csináltunk mágikus uton, ·de valamit elértunk természetesen. Job-

ban érezOnk és jobban vagyunk. Egyenes kapcsolatban voltunk a
lelki EnergiáI/ai s mint eredmény, mi magunk lelkileg energiku-

sabbak és képese bbek lettOnk, hogy azt tegyOk, amit szOkséges
tennUnk. Ez egy transzcendentális tapasztalat, amelyet mi csak
mehanikai értelemben tudunk leírni. Mint a növény, érintkezésbe

löttonk a forrással. Tapasztaltuk, amit nem tudunk megmagyarázni.
Nem minden embernek van ez a

belső

tapasztalata abban a

formában, amelyben én azt leirtam Valóban lehet olyan, aki egyáltalán nem bir ilyen belsO élménnyel. Viszont mások érezhetik,
hogy a fenti leirás nagyon gy.nge méltánylása egy éltetO ténynek
és egy kétségbeejtO szOkségnek. Amit mondottam, az valóban
messze van attól, hogy kimerítO leirását adja az imádság aktusának, de én egy gondolatnál idOzöm s ez az, hogyha valaki érzi,
hogy érintkezésbe lépik a lelki Valósággal, ki jelen van az O belső
lényében, megerOsödöttnek érzi magát. Azt mondhatnám, hogy az
eredmények gyakorlatilag el keral hetetlen ek. Lehet, hogy nem fejlödik ki direkt tudatosság egy .erO-átömleszlésről", de a gondolaton keresztül .,oh lsten" megujhodás, nyugalom és biztonság érzései jönnek. Ezeket az érzéseket úgy magyarázom, mint az ima...

gondolat eredményeit. Egy valakinek a lelke érintkezésbe lépeU
egy más valakivel. A szOkség vagy a gyöngeség, az önkárhozat,
vagy a reménytelen megalázkodás érzete elmulni törekszik. Valaki
nem tOnik fel többé halálos betegnek; a lélek a meggyógyulás felé
törekszik.
. Az imádság csaknem univerzális emberi tapasztalat s meg'"
nYilvánul a lelki megvalósulás sok színvonalán. Amint Longfellow
szépen kifejezte .,Hiawatha" bevezető soraiban:

.,Még a műveletlen ember·keblekben is
Vannak vdgyak, UJrekvések, epedések
A felfoghatal/an jó utdn;
Gyarló és segély telen kezük
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Topogatózvdn vakon a slJtétben
Meg érinti Islen jobb kezét

S

megerős itve

f6Iemelt!lik."

Nem sokal számít, hogy napjainkban mennyire lettünk fel-

világos ultak ; a nagy rniszlériumoknak árnyékai vannak, amelyek
végig vonulnak belsö életilnkön. A le.gdrágább és legértékesebb

dolgokat is magu~ban foglaló lelkI krlZlsekkel társulnak, melyek

elött a bölcs tud ása hiábavaló. Segilségre van szükségünk. És
aztán lelkünk mélységeiben:

" . . . gyarló és segély telen kezek
Tapogatózvdn vakon a sötétben,
Megérintik Islen jobb kezét
S megerősítve f ölemeltetnek.•
Ez több, mini a humaniz mus : leista tapasztalal, valakivel a
másik oldalon. Ez a léleknek elképzelése, hogy amíg önmagából
kiindulva kapcsolatot teremt, a másik oldalon az imája összetalálkoz ik egy valakivel , aki törödik azzal.

VII.
Minden vágyódás hozhat megerő sítést és kibékítő ujraigazodást vatakinek b e lső élelében, de ha semmi sincs a másik
oldalon, ez olyan lesz, mint egy kutató fény, amely felhObe ütközik. A világosság sugarának vége látókörünkben van. Megállilva,
bezárva, meglöretve. A felh ö nélkül a világosság sugara végnélküli a mindent felölelö Valóság által. A semmivel a vágyódásnak a másik oldalán véges, a tátókörünkben van. A lélek sUgara
feltör csupán azért, hogy megálJíttassék, bezárassék és megtöressék l? Valakivel a másik oldalon, azonban, feltör egy mindent
fetölelö Valóság által. Megmérhetetlen lényeg adódik a vágyódás·
hoz. Ezen keresztUl az emberi lélek érzi, hogy egyenes kapcsolatot vett fel a nagy Lélekkel. S ezáltal a belső élet egy hozzáadott tObbletet jelentö megerősítést érez.
Ha valaki ezt a valóságot látja az imában, látja az imád·
kazó szokás alakító és megujító befolyását, az istentisztelet fon·
tasságát, ~el y erösíti az imádkozás hanguJatát és akármelyik tapasztalat Jele ntöségét, amelyik szabályosa n fölemel az ilyen han-
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gulalokba Mindenek felett felismeri a fontosságát akármelyik lelki
gyakOrJat~ak amely megerősíti és megrögzfti a belsO élet hajlandóságát, hogy a szUkség idejé pen azonnal a forrás felé fordUljon.
Az ilyen gyakorlatok alakító befolyása a gyermekekre nézve
felbecsUJhetellen. Az ima természetes a gyermek feslő ideálizmusának. Kulfiválni tudja természetes, önkéntes tevékenYSéggel,
amit későbbi korban csaknem lehetetlen elérni, ha a gyermek-

korban elhanyagoljuk. Ez által a gyermekbe belerögzlldik egy
ösztönös hajlam. hogy a későbbi korban barátságos viszonyt érezzen a világegyetemrnel szemben. A gyermek fel van ruházva egyszerre azzal a megérzéssel, hogy van valaki, aki törődik vele.

Egy mélységes megbizonyosodás épül fel a nagy Lélekkel szembeni intim, személyes viszony ily megérzése által. A misztérium

végig seperheli árnyékaival életünket, amint az évek haladnak, de
az a megerOsllő, belsO érzés egykönnyen nem vész el. Vésd a
gyermekbe tehát a nagy Lélek elképzelhetO legszeretetteljesebb fogalmát, - nem ludod eltúlozni a Valóságot. Vésd a gyermekbe,
hogy igaznak és szerelőnek kell lennie, mert ez a nagy Lélek
lörvénye a boldogságunkról. Nézz ulána, hogy a gyermek gondolatai legyenek körülír va és kifejezve valami egyszerű ima által.
Például:
• Mosl, midón elpihenek
Tudom, hogy Jslen órú IeJkernel".

Egy ilyen ima körUiirja a hangulatot és fokozza a hajlandóságot, hogy a belső élet a nagy Lélek felé forduljon. Ez költemény. VágyÓdás. Intim és személyes valóság.
.. Sok lelki erőforrásunk van. Sok dolog van, ami meggazdagIlIa és megerOsIIi belsO éleIOnket ami létrehozza bennünk a lelki
kultivációt, ami ellát bennünket ;ilágossággal és irányílással. A
legnagyobb részben, azonban, ezek közvetett sugarak. Néha szükségünk van, hogy önmagunkat a közvetlen (eredeli) sugaraknak
tegyük kl, hogy közvetlen közösségbe kerüljünk a kozmikus forrással és erre az Imádság látszik lermészetes útnak. Jegyzetkönyvemben egy mondást tulajdonítok Tyndallnak, kora vezetO tudósai
egYikének, a~ely így hangzik: "Gyakran oktalan, ha nem megveten~O, az Imádkozás elmulasztása mert az imádság tisztultabb
formáiban azon diszciplinákat céloz;a amelyeket kevesen hanyagolhatnak el erkölcsi veszteség nélkaj".
"A csöndben és bizalomban fog lenni a ti erőtök.· Az ima
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a csOndnek és bizalomnak hangulata. A régi világ néhány kas~

télrá nak falain belUl néha mély kutakat lehet találni. Ezek az Orséget látlák ej vízzel, mikor ellenség ostromolta a várat. A forrás.
készlet, ha ,a falon kivUl esik, az .ellenség zsákmányává lesz, de a

falon belüh készletiel, az Orség biztonságban érezte magát. A kUlsO
dolgok, melyek kielégitenek, ki vannak téve annak, hogy sok otdalról jövö ellenség zsákmányául essenek, de az élet vizének for-

rása i feieU. melyek a lélek bensejében vannak, nincsen hatalma
semmi ellenségnek. BelölUk bármikor eröt és békét (megnyugvást)
meríthetünk.

Sokszor gondolok a nagy lelkekre, kiknek nagysága lelki
erejükben van. Olvasom Th. Parker imáit. Olyan sok kezdödik e
szavakkal : .6, Te Alyja és Anyja a mi lelkünknek I" Kimerithetellen lelki energiájának a forrása egyáltalán nem misztérium.
Taylor alyáról. ki egy híres lelkésze volt Sailor's Belhel gyUlekezelnek Bostonban, lörlénelek julnak eszembe. 011 lálom most
egy szegény ollhonban, aminl egy koporsó mellell áU. Egy férj
és apa hall meg. Feleségei és hal gyermekei hagyva hálra. Mit
lud mondani. hogy megvígaszlalja a siró anyál és gyermekeket?
A nagy· szivü szónok nem lud tüslénl hangol vagy szavakat lalálni, de végül jönnek a szavak: .0, Islen, özvegyek vagyunk I"
Egy imái mondoll, amely vígasziai, kíbékit, megerösíl, amely eloszlalja a kétségbeesés fekele felhöit, reménységet és békességet
hoz. Az ima jelzi Taylor alya vígaszialó és segitö halalmának
forrását.
Savonarolát lálom, amint megjelenik a nagy lömeg elölt
Florence fölerén. Nincs bálorsága beszélní, mig lelérdelve nem
imádkozik. Azlán, szenvedélyének bálorsága nem ismer halárt.
Olvassuk, hogy Jézus elvonul egy hegyre vagy puszla helyre,
hogy imádkozzék. Neki is szüksége van a lélek felújítására s ezt
meglalálja az imádkozásban.
. Az imádkozás ilyen eredményeit nem annyira felfognunk,
mmt tapasztalnunk kell. A természet ut jai gyakran tulesnek az
~rtelem határán, de nincsenek tul a tapasztalat

bizonyításan. Az
Imában eredmények érhetök et. A régi imák közül sokat nem ludunk mondani, de az imádkozó szokások, melyek számunkra fer-

mészelesek. napjainkban ép oly erösilöek és teremtOek lehelnek.
"Diszciplinákra céloznak, melyeket kevesen hanyagolhatunk el
erkölcsi veszteség nél kUl, " s amelyek az élet természetében

gyökereznek.
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